Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas de Eixo
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

O termo crise é utilizado e aplicada a uma variedade de situações, fazendo parte do
quotidiano económico – financeiro de muitas sociedades desde há vários séculos. Atualmente
o mundo e, sobretudo, a Europa debatem-se com este flagelo da crise que afeta a vida
económica, política e, essencialmente, a vida social de milhares de cidadãos. As nossas
propostas vão no sentido de tentar superá-la ou, pelo menos, procurar minimizá-la. Para
colocar em prática as medidas abaixo apresentadas, relativamente à primeira medida,
pretende-se além de reduzir o número de deputados e ministros, diminuir o seu salário para
que haja uma verdadeira igualdade no esforço de todos os portugueses face à crise. De igual
modo, reduzir as despesas a este nível e aplicar essa recuperação de fundos para outros fins,
a destacar: ajudar a pagar a dívida externa; diminuir o IVA e diminuir os impostos sobre as
Pequenas e Médias Empresas. No que concerne à segunda medida, os espetáculos seriam
proporcionados gratuitamente pelos artistas e o valor do bilhete reverteria para ajudar
vítimas da crise, tais como famílias desempregadas, mães solteiras, idosos com baixas
reformas e associações de ajuda social. As campanhas, por exemplo realizadas em
supermercados, teriam por fim a recolha de bens de primeira necessidade e a sua distribuição
pelas pessoas que mais necessitam.Estas ajudas seriam encaminhadas através do auxílio das
juntas de freguesia para as famílias com mais dificuldades das respectivas localidades. Por
último, no que refere à terceira medida proposta pretende-se que os alunos que tiverem mais
de três reprovações ao longo de todo o seu percurso escolar, que faltem frequentemente por
motivos injustificados ou que apresentem comportamentos e atitudes muito perturbadoras
sejam responsabilizados pelas suas posturas, ficando o pagamento dos seus estudos
exclusivamente sobre a alçada dos seus familiares.Deste modo o Estado gastaria menos com
os alunos que não merecem e canalizaria esses fundos para outros alunos ou atividades
escolares.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Proceder a uma reforma ao nível político, reduzindo o número de políticos na assembleia

da república e reduzindo os seus salários.

2. Mediante a realização de concertos e espectáculos de angariação de fundos e outras
campanhas a nível nacional, poder-se-ia recolher dividendos para auxiliar vítimas da crise.

3. Ao nível escolar, os alunos com elevados índices de insucesso escolar, mesmo dentro da
escolaridade obrigatória, deveriam custear a sua educação na íntegra.

